Adviesnota aan de raad
Raadsvergadering: 22 mei 2019
Agendanummer:
Team: SD
Zaaknr: 25974-2019
Onderwerp: Zienswijze 1e concept Ondernemingsplan 2020-2023 Senzer, inclusief
meerjarenperspectief

Aan de raad
Inleiding
Op 11 april heeft Senzer per post en per mail de ontwerpbegroting "1e concept Ondernemingsplan
2020 incluis meerjarenperspectief" naar de raden gestuurd van de 7 gemeenten aangesloten bij de
gemeenschappelijke regeling. Het verzoek aan de raad is om haar zienswijze op deze
ontwerpbegroting kenbaar te maken. Dit is conform GR-afspraken.
Beslispunten
De gemeenteraad besluit in te stemmen met de zienswijze op het 1e concept
Ondernemingsplan 2020-2023 Senzer, inclusief meerjarenperspectief.

Dit onderwerp komt aan de orde in:
Commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs d.d. 9 mei 2019

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
-Beoogd effect
 Door de raad een zienswijze te vragen op het 1e concept Ondernemingsplan 2020
en meerjarenperspectief, beoogt Senzer een gezamenlijk gedragen beleid en
uitvoering te creëren binnen de GR WADP Senzer.
 Door een zienswijze in te dienen kan de raad invloed uitoefenen op de inhoud van
het ondernemingsplan 2020 van Senzer.
 De zienswijze van de raad wordt meegenomen in het definitieve conceptondernemingsplan dat voor medio juli 2019 toegezonden moet worden naar de
provincie.
Duurzaamheid
nvt

Argumenten
1.1. De gemeenteraad heeft de gelegenheid om haar zienswijze te geven op dit 1e concept
ondernemingsplan Senzer 2020-2023
1.2. Senzer heeft expliciet gevraagd om deze zienswijze, conform afspraken binnen de
GR.

Kanttekeningen
Nvt
Financiën
Op basis van dit ondernemingsplan gaat de algemene bijdrage in 2020 aan Senzer voor
Gemert-Bakel omlaag met € 35.000. Er is rekening gehouden met een inflatiestijging van
2,5% maar door een daling van het aantal uitkeringsdossiers is de algemene bijdrage per
saldo € 35.000 lager. Bij deze daling dient echter een groot voorbehoud gemaakt te
worden.
In het voorliggende ondernemingsplan is namelijk voor alle jaren een fors verlies voorzien.
In de zienswijze roept uw raad Senzer op haast te maken met het opstellen en
doorrekenen van alle opties om de tekorten in de jaren 2020 tot en met 2023 af te dekken
en dit in een totaaloverzicht samen te brengen.
Op basis van het provinciaal toezicht dient uiterlijk jaarschijf 2023 structureel sluitend te
zijn. In dat jaar is nu een verlies voorzien van € 3.502.131 zonder bovengenoemde opties
tot het afdekken van de tekorten. Op het moment dat de besparingen onvoldoende
opleveren zal de bijdrage van gemeenten omhoog gaan. Vertaald naar Gemert-Bakel
(7,91% van Senzer) geeft dit een hogere bijdrage van maximaal € 277.096 per jaar om
2023 structureel sluitend te maken ten opzichte van het voorliggende ondernemingsplan.
Omdat in dit ondernemingsplan een daling van de algemene bijdrage opgenomen staat
van € 35.000 is per saldo het maximale effect op de gemeentelijke begroting € 242.096.
Vervallen “oude” regelgeving
Nvt
Uitvoering
Na vaststelling in de raad wordt de zienswijze verstuurd naar Senzer. Hiermee voldoen we
aan het verzoek van Senzer de zienswijze uiterlijk in de eerste week van juni te ontvangen,
opdat het Dagelijks Bestuur van Senzer deze kan verwerken in een tweede concept
ondernemingsplan en voor vaststelling kan aanbieden aan het Algemeen Bestuur op 26
juni 2019. De provincie toetst vervolgens of er sprake is van een sluitende (meerjaren)
begroting.
Bijlagen
Bijlage 1 - 1e concept Ondernemingsplan Senzer 2020-2023 en aanbiedingsbrief
Bijlage 2 - Concept zienswijze
Bijlage 3 - Raadsbesluit

Gemert, 22 mei 2019
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